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ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ 9/2559  วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 

 

เสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  20  เรื่อง 
ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์     
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560  จ านวน 4 ราย  ตามที่
กองบริหารงานบุคคลเสนอ  คือ   
     1.  นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์    เป็นที่ปรึกษาด้านการคลังและการพัสดุ 
     2.  นายสุทน  เฉื่อยพุก    เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
     3.  นางสุภี  พงษ์พานิช    เป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ 
     4.  นายวงศ์พันธ์  ณ  ตะกั่วทุ่ง เป็นที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล 

-  กองบริหาร 
งานบุคคล 

4.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน
รัตนโกสินทร์เสนอ  ดังนี้   
     1.  อธิการบดี           ประธาน 
     2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                รองประธาน 
     3.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย                กรรมการ 
     4.  ดร.ปราจิน  เอี่ยมล าเนา      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
     5.  ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
     6.  ดร.อ านวย ทองสถิตย ์     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย     กรรมการ 
     7.  ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย             กรรมการ 
     8.  รศ.ดร.นพดล  เจียมสวัสดิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย             กรรมการ 
     9.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ                    กรรมการและเลขานุการ 

-  วิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์

ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์                         

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  ของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

-  ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 

4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของวิทยาลัยเพาะช่าง  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. 2555)  ของวิทยาลัยเพาะช่าง  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 

4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรม- 
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะอุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยี 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  โดยให้ตรวจทานค าเขียนผิดและสะกดผิดก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

-  ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 

4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   โดยให้ตรวจทาน
ค าเขียนผิดและสะกดผิดก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

-  ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 

4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรม- 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  โดยให้ตรวจทานค าเขียนผิดและสะกดผิดก่อนน าเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

-  ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 

4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยให้ตรวจทาน
ค าเขียนผิดและสะกดผิดก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

-  ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมการวัดคุม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยให้ตรวจทาน
ค าเขียนผิดและสะกดผิดก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

-  ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 

4.10 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร  คณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า  
ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2558  ระดับหลักสูตร คณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า  ตามที่ส านักงาน
ประกันคุณภาพเสนอ  โดยให้รับข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     1.  ให้สาขาวิชาหรือคณะท่ีได้คะแนนต่ า  ท าแผนปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้เป็นรูปธรรมเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยต้องระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน   
     2.  มอบให้ส านักงานประกันคุณภาพด าเนินการ แจ้งสาขาวิชาหรือคณะ  และรวบรวม
แผนการปรับปรุงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

-  ส านักงาน
ประกันคุณภาพ 

4.11 พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว  
15 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2574)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี     
(พ.ศ. 2560 - 2574)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติม
ตามทีส่ภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     1.  ในค าน าควรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
ยุทธศาสตร์ชาติ   และแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่จะประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559  เพื่อให้
มีทิศทางการท างานที่ชัดเจนขึ้น 
     2.  ควรน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  ใส่ในหน้า 50  ให้มากขึ้น
เพื่อน าใช้ในส่วนของวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  ในหน้า 15 ได้ด้วย  รวมทั้งเป็นแนวทางการ
พัฒนาที่อยู่ในหน้า 17 ด้วย  จึงจะมองภาพชัดเจนขึ้น  ซึ่งเป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยจะต้อง
ขับเคลื่อน 

-  กองนโยบาย 
และแผน 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

  

     3.  หน้า 131 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ด้านเทคโนโล
ยีและการสร้างสรรค์สังคมการประกอบ  ควรเพิ่มการพัฒนาคณาจารย์ 
     4.  หน้า 72  ควรเปลี่ยนหัวข้อจาก “Draft Strategic Milestone”  เป็น “Strategic 
Milestone”  ก าหนดเป็น 3 ระยะ  คือ  ระยะสั้น  ระยะปานกลาง  และระยะยาว   และ      
ควรก าหนดว่าระยะสั้นกี่ปี  (ปีเท่าไรถึงปีท่ีเท่าไร)  ระยะปานกลาง (ปีเท่าไรถึงปีท่ีเท่าไร)      
และระยะยาว (ปีเท่าไรถึงปีที่เท่าไร)   
     5.  หน้า 77 และหน้า 79  ให้กลับไปพิจารณาว่าเรื่องไหนควรมาก่อน 
     6.  หน้า 82 ตัวชี้วัด  “มหาวิทยาลัยติดอันดับที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ/นานาชาติ”           
ตั้งค่าเป้าหมาย 5 ปี  และปี 2560  ได้ 3  คือระดับอาเซียน  เห็นว่ายากไป  และดูแล้วน่าจะ
เป็นแผน 5 ปี  (ที่เขียนไว้คือ ปี 2560 - 2564)  ไม่ใช่ถึงปี 2574  และปี 2563 ระดับเอเชีย  
ซึ่งไม่ตรงกับหน้า 139 เป้าหมายปี 2574  มหาวิทยาลัยติดอันดับในเอเชีย   ควรปรับข้อมูล    
ข้อนี้ให้พอดีกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้วย   
     7.  หน้า 111  น่าจะเป็นเรื่องของตารางติดตามผลตัวบ่งชี้ซ่ึงมีผู้รับผิดชอบ  บอกชัดเจนว่า
ระยะยาว 15 ปี  ควรย้ายไปไว้หน้าอ่ืน 
     8.  ให้กองนโยบายและแผนกลับไปพิจารณาเอกสาร ตัวช้ีวัด ตั้งแต่หน้า 131 ถึงหน้า 140 
เป้าหมายภายในปี 2574  ไม่ชัดเจน  เช่น มีหลักสูตรสหกิจศึกษาเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25   
คืออะไร  เพราะสภามหาวิทยาลัยให้ท าหลักสูตรสหกิจศึกษาให้ครบทุกหลักสูตรภายในปีหรือ
สองปีข้างหน้านี้  ไม่ใช่ปี 2574  และมีอีกหลายตัวชี้วัดที่มีลักษณะเช่นนี้ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.12 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ แผนการเงิน และ 

งบประมาณประจ าปี 2560  ของวิทยาลัยพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แผนปฏิบัติการ แผนการเงิน และงบประมาณ
ประจ าปี 2560 ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์  ตามที่วิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์เสนอ  โดยให้ปรับแก้เอกสารเล่มแผนหน้า 24 
และหน้า 25  จาก “แผนงาน/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”  เป็น  “แผนงาน/
กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”  และปรับแก้ปี พ.ศ. ในตาราง จาก “ปี พ.ศ. 2558  
ปี พ.ศ. 2559”  เป็น  “ปี พ.ศ. 2559   ปี พ.ศ. 2560”   

-  กองนโยบาย 
และแผน 

4.13 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการแผนการเงิน  และแผน 
งบประมาณประจ าปี 2560  ของวิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ในข้อ 1  และมอบในข้อ 2  ตามที่วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการเสนอ   
    1.  พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการแผนการเงิน และแผนงบประมาณประจ าปี 2560  
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
    2.  มอบอ านาจให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ อนุมัติใช้เงินงบกลางของวิทยาลัย และ
แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548   มาตรา 17 (11)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย  และ มาตรา 17 (14) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคล
หนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

     โดยให้ปรับแก้เอกสารเล่มแผนฯ ดังนี้ 
     หน้า 2 จาก “การด าเนินการปีงบประมาณ 2560”  เป็น “แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2560” 
     หน้า 12  ตารางรายการ ง.สมทบกองทุนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ต้องเป็น 
1,000,000 บาท  ในแนวตั้ง  และเพิ่มตารางงบกลาง  800,000 บาท 
     หน้า 24 (ภาคผนวก)  ควรเพิ่มตารางช่องส าเร็จการศึกษาแต่ละปีจบจ านวนเท่าไรของ    
ทุกหลักสูตร  และตารางช่องสรุปรวมนักศึกษาทั้งหมดมีจ านวนเท่าไร 

- วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.14 พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งสถาบันอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์และนวัตกรรม  เป็นหน่วยงานที่มีฐานะ 
เทียบเท่าคณะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ให้จัดตั้งสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยให้ปรับแก้ตามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ  ของสภามหาวิทยาลัย 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     1. ควรศึกษาชื่อภาษาอังกฤษ จาก “Creative Industries and Innovation Institute”  
น่าจะเป็น  “Institute of Creative Industries and Innovation”  หรือควรเขียนอย่างไร 
ให้มีความหมายตรงตามชื่อภาษาไทย  หรือตรงตามภารกิจ 
     2.  เปลี่ยนชื่อ “คณะกรรมการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม” เป็น  
“คณะกรรมการประจ าสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม” 
     3.  โครงสร้างหน้า 7  รองผู้อ านวยการมีอยู่ต าแหน่งเดียวโดยมิได้ไม่ระบุว่าดูแลฝ่ายใด  
กรณีต้องดูแลทุกฝ่ายก็ต้องเพิ่มจ านวนรองผู้อ านวยการ และควรก าหนดหน้าที่เพิ่มเติมทุก
ต าแหน่ง 
     4.  ตามโครงสร้าง หน้า 7 มีผู้อ านวยการศูนย์หลายคนท าให้ต้องใช้เงินงบประมาณ        
ค่าตอบแทนด้วยหรือเปล่า  และแต่ละปีในส่วนนี้ต้องใช้เงินงบประมาณจ านวนเท่าไร 
     5.  เพิ่มคณะกรรมการกองทุนสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ในโครงสร้าง
การบริหาร ด้วย 

 

4.15 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2560  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ  โดยให้ปรับ
ข้อมูลบางส่วนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี 

-  กองนโยบาย 
และแผน 

4.16 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (1 ตุลาคม 2559 – 
30 กันยายน 2560) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)  ตามที่กองนโยบายและแผน
เสนอ   

-  กองนโยบาย 
และแผน 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.17 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

กลั่นกรองหลักสูตร 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  ดังนี้ 
     1.  ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ          ประธาน 
     2.  ดร.เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ      รองประธาน 
     3.  นายพยุง  ศักดาสาวิตร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ   
     4.  ดร.รัชฎา  จิวาลัย              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ   
     5.  ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ  
     6.  ศ.วิโชค  มุกดามณี กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
     7.  รศ.ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
     8.  ดร.ฉายรวี  อนามธวัช-คีริก  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
     9.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                                             กรรมการ  
   10.  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ                                                               กรรมการ 
   11.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์                                        กรรมการ 
   12.  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                                กรรมการ 
   13.  คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว                            กรรมการ 
   14.  คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                                       กรรมการ 
   15.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง                                                       กรรมการ 
   16.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์         กรรมการ 
   17.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                                       กรรมการ 
   18.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                                 กรรมการและเลขานุการ 
   19.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                                        ผู้ช่วยเลขานุการ 
   20.  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                       ผู้ช่วยเลขานุการ 
   21.  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

-  มหาวิทยาลัย 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.18 พิจารณาอนุมัติแผนรับนักศึกษา  ประจ าปี 

การศึกษา 2560 
     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์        อนุมัติ      แผนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  
จ านวน 93 สาขา  จ านวน 4,260 คน  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 

4.19 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน        
ประจ าปีการศึกษา 2558  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ประจ าปีการศึกษา  2558  จ านวน  545 ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  
8 สิงหาคม 2559  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  

-  ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 

4.20 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 3 
ประจ าปีการศึกษา 2558  (เพ่ิมเติม) 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท     
ภาคการศึกษาที่ 3  ประจ าปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)  จ านวน 9 ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่       
28 กรกฎาคม 2559  โดยให้ด าเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     1.  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นคนส าคัญท่ีต้องก ากับดูแลและตรวจทานอย่างดี 
ทั้งชื่อวิทยานิพนธ์  บทคัดย่อ  โดยเฉพาะบทคัดย่อภาษาอังกฤษควรมีการกลั่นกรองและ    
เขียนให้ถูกต้อง 
     2.  มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หารือภายในและปรับแก้เกณฑ์วันที่ส าเร็จ
การศึกษา  และปรับแก้กฎหมายให้ถูกต้อง  

-  ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 

เรื่องเพื่อทราบ  จ านวน  6  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
5.1 รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ที่ผ่านการ
รับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน 2 หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
5.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี

คณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่สอง   
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน       
ของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่สอง  ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.33  อยู่ในระดับดี  ตามที่
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์เสนอ  และมอบให้
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจ้งผลการประเมินพร้อมทั้งข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะ 
ต่าง ๆ  ให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์รับทราบ  

-  คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี
คณะศิลปศาสตร์ 
-  คณบดีคณะ 
ศิลปศาสตร์ 

5.3  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอ านวยการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในการด ารง 
ต าแหน่งวาระท่ี 2  ครบรอบการปฏิบัติงานครบ 2 ปี 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน       
ของผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในการด ารงต าแหน่งวาระท่ี 2  ครบรอบ     
การปฏิบัติงานครบ  2 ปี  ได้คะแนน 4.13 ถือว่าผ่านการประเมินซึ่งอยู่ในระดับดี  ตามที่
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเสนอ  และมอบให้เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยแจ้งผลการประเมินพร้อมทั้งข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้
ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการรับทราบ  

-  คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 
-  ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

5.4 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเสนอ  และมอบให้ส านักงานตรวจสอบภายในแจ้งให้หน่วยงาน
ทราบและด าเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย 

-  คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย 

5.5 รายงานผลการด าเนินงาน รายงานทรัพย์สินและ 
บัญชีรายรับ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558  
ของกองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
รัตนโกสินทร์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน รายงานทรัพย์สิน
และบัญชีรายรับ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558  ของกองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  ตามที่คณะกรรมการกองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน
รัตนโกสินทร์เสนอ 
 

-  คณะกรรมการ
กองทุนพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

5.6 รายงานผลการด าเนินงาน รายงานทรัพย์สิน และ
บัญชีรายรับ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558 
กองทุนศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สิน 
และบัญชีรายรับ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558  ของกองทุนศิลปวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่คณะกรรมการกองทุนศิลปวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เสนอ   

-  คณะกรรมการ
กองทุนศิลปวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

 


